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हॅरियेट टबमन आणि भयुािी िेल्वे 

 

प्रमखु पात्र े

हॅरियेट टबमन (1822-1913) चा जन्म एका गुलामाघिी 
झाला. वयाच्या सत्तावीसाव्या वर्षी तिने पलायन केले.  तिने 
समुािे 300 गुलामाांना अमेरिकेच्या दक्षिि भागािून उत्ति भागाि 
पलायन किण्यास मदि केली. नांिि तिने गहृयुद्धाि कें द्रीय 
लष्किासाठी काम केले. हॅरियेट टबमनने स्त्रियाांच्या िसेच 
गिीबाांच्या हककाांसाठीही लढा ददला.  

  

ववल्यम स्टील (1821-1902) याच ेआईवडील पूवााश्रमीच ेगुलाम 
होिे. त्याला भुयािी िेल्वेचा जनक म्हििाि. त्याने प्रत्येक 
मदहन्याि 60 गुलामाांना पलायन किण्यास व मकु्त होण्यास 
मदि केली. याांिील प्रत्येक गुलामाची त्याने काळजीपूवाक नोंद 
ठेवली. त्याच्या नोंदीनुसाि, त्याने भयुािी िेल्वेिून 649 गुलामाांना 
पलायन किण्यास मदि केली.   

  

थॉमस गॅिेट (1789-1871) गुलामगगिी प्रथेच ेकडवे वविोधक 
होिे. त्याांनी डलेावेि िाज्याि भयुािी िेल्वसेाठी काम केले. गॅिेट 
याांनी गुलामाांना मकु्त किण्यासाठी अनेकदा टबमनसोबि काम 
केले. त्याांच्या म्हिण्यानुसाि, त्याांनी 2,500 गुलामाांना मकु्त 
होण्याि मदि केली.  



हॅरियेट टबमन आणि भुयािी िेल्वे 

अठिाव्या आणि एकोिीसाव्या शिकाि, अमेरिकेच्या दक्षिि भागाि 
गुलामगगिी प्रथा प्रचललि होिी.  

काळे लोक गुलाम असि. 
त्याांना आफ्रिकेिून 

पकडून अमेरिकेि आिि 
आणि तिथे त्याांची ववक्री 

किि.   

बहुिाांशी गुलाम मोठमोठ्या शिेाांवि काम किि. गुलाम 
हे त्याांच्या मालकाांची मालमत्ता असि.  

गुलामाांची मलेु शाळेि 
जाि नसि. फाि 

लहान वयािच त्याांना 
कठोि मेहनिीची कामे 

किावी लागि.  



अिालमांटा िॉस ही 1822 
साली, मेरिलँड िाज्याि 
गुलाम म्हिून जन्मली. 
सहा वर्षाांची असिाना िी 
एका वविकिाकड ेकाम 

करू लागली.   

लोक अिालमांटाशी फाि 
वाईट वागि असि.  

एकदा अिालमांटाला गोवि 
झाला.  

त्यािून बिी 
झाल्यावि िी 

मोलकिीि आणि 
आया म्हिून काम 

करू लागली.  



वयाच्या अकिाव्या वर्षी, अिालमांटाने आपले नाव 
बदलनू हॅरियेट ठेवले. हे तिच्या आईचे नाव 

होिे.   

12 वर्षाांची असिाना, हॅरियेटने 
एक सपुिवायझि एका िरूि 
गुलामाला मािझोड कििाना 

पादहले. िे पाहून हॅरियेट घाबिली.  

त्या गुलामाने कसेििी स्वि:ला सोडवून घेिले आणि िो पळू लागला. 
सपुिवायझिने त्याला एक लोखांडी वजन फेकून मािले. पि चुकून िे 

हॅरियेटला लागले. तिला जबिी इजा झाली.   
 



1844 च्या समुािास, हॅरियेटने 
जॉन टबमनशी लग्न केले. िो 

गुलाम नव्हिा.   

कधीििी आपि 
उत्ति भागाि 
जाऊ. तिथे 

गुलामगगिी नाही. 
आपि सगळे मकु्त 

अस.ू  

मी अगोदिच मकु्त 
आहे. मी इथेच खशु 

आहे.  

काही गुलाम पळून 
गेलेयि. मी सदु्धा 
पळून जाईन.  

कुठे जािाि िू, 
हॅरियेट?  



1849 मध्ये, हॅरियेट 
टबमनचे मालक, 

एडवडा ब्रोडसेचे तनधन 
झाले. त्यानांिि, 
श्रीमिी ब्रोडसेवि 

कजााचा बोजा आला.  

श्रीमिी ब्रोडसेला हे कजा चुकवण्यासाठी 
आपले गुलाम ववकावे लागले.. 

िेव्हाच टबमनने 
पळून जायचा 
ववचाि केला.  

िी एका व्यक्तक्तच्या घिी गेली. 
तिच्याकडून तिला मदि लमळू 

शकि होिी.  

िुम्ही 
गुलामाांची मदि 
का कििा?  

गुलामगगिी प्रथा चकुीची 
आहे. मनुष्याने 

मनुष्याचा मालक होऊ 
नये, त्याच्याशी गैिविान 

करू नये.  



टबमनने गुपचुप मेिीलँड सोडले. 
कुिाला ददस ूनये म्हिून, िी एका 
घोडागाडीि पोत्याांच्या खाली लपून 

बसली.  

आम्ही  
 गुलामगगिी प्रथेच्या  

ववरुद्ध आहोि.   
आम्ही िुम्हाला  
मदि करू.  

िुमच्या  
मदिीसाठी आभाि,  

महोदय.  

आम्ही िुम्हाला 
फ्रफलाडसे्त्रल्फयाला घेऊन 
जाऊ. तिथे िुम्ही एक 

स्विांत्र व्यक्ती म्हिून िाहू 
शकिा.  

अखेिीस, हॅरियेट टबमन मकु्त झाली. 
इिि गुलामाांना मकु्त किण्यासाठी  
पैशाांची गिज होिी. त्यासाठी तिने 

कठोि मेहनि केली.   



टबमन फ्रफलाडसे्त्रल्फयाि ववल्यम 
स्टीललाही भेटली. स्टीलने गुलामाांना 
पलायन किण्याि मदि केली होिी.  

स्टीलने तिला एका गुलामाची 
गोष्ट साांगगिली. त्याला त्याांनी 
नुकिीच मदि केली होिी.  

हेन्री ब्राऊन मकु्त 
होण्यासाठी काहीही 
किायला ियाि होिा, 
हॅरियेट. त्याने स्वि:ला 
एका लाकडी पेटीि बांद 
करून पेटी पोस्टाने मला 

पाठवली.   

हेन्रीची कहािी 
ऐकून माझ्या 
आशा पल्लववि 
झाल्यायि.  

हॅरियेट, आमची 
इच्छा आहे की 
िुम्ही भयुािी 

िेल्वेची कां डकटि 
बनावां.  



िुम्ही उत्ति भागाि 
जािाना गुलामाांना 
स्टेशनवि फ्रकां वा 
सिुक्षिि घिाांमध्ये 

घेऊन जा.   

स्त्रस्टलने तिला समजावलां की गुलामाांना पळून जायला मदि कििे, हे 
सोपे काम नाही. एक नवा कायदा, “पलायन कििािे गुलाम, 

अगधतनयम,” नुसाि गुलामाांना देशाि कुठेही पकडू शकि असि आणि 
त्याांना आपल्या मालकाकड ेपुन्हा पाठविा येि असे.  

टबमन घाबिली नाही. तिने भयुािी िेल्वचे्या मागाांची मादहिी 
घेिली. तिने मौन िाखण्याची शपथ घेिली.   



1850 साली, टबमनला 
कळलां की तिची पुििी 

आणि तिच्या दोन मलुाांना 
मेिीलँडच्या कें ब्रब्रज शहिाि 

ववकिाि होिे.  

हॅरियेट मकु्त आहे. 
िी नककीच मदि 
किेल आपल्याला. 

घाबरू नका.  

टबमन आपल्या कुटुांबाच्या 
सटुकेसाठी मदि किायला 

धावली.  

कुटुांब्रबयाांनी पेनलसल्व्हेतनयािून प्रवास 
केला. यादिम्यान िे अनेक सिुक्षिि 
घिाांमध्ये थाांबले.  



इथे िाहािािे लोक 
गुलामाांना ववश्राांिी 

आणि सिुक्षिि भोजन 
देिाि.  

िात्री प्रवास कििाना आणि गदीपासनू दिू असिाना गुलाम जास्ि सिुक्षिि 
असि.  

उत्ति भागािील मकु्त िाज्याांमध्ये 
पोहोचल्याविही गुलामाांना पकडले  

जाण्याची आणि त्याांच्या मालकाांकड ेपिि 
पाठवले जाण्याची शकयिा असे.  



आपल्या पदहल्या य़शस्वी 
मोदहमेनांिि, हॅरियेट टबमनने 
गुलामाांच्या मकु्तिेसाठी आपले 
दक्षिि भागाचे दौिे सरुू ठेवले.  

हा प्रवास खपू कठीि असे. गुलाम 
पकडले जाऊ शकि, ठाि मािले 

जाऊ शकि.  

गुलाम दक्षिि भागािून पलायन 
करू लागले.  

आपि नदी पाि करू आणि 
डलेावेिमध्ये थॉमस गॅिेटच्या 
घिी जाऊ. त्याांनी गुलामाांना 

मकु्त किण्यासाठी सवााि जास्ि 
मदि केलीय.  



एव्हाना, फ्रफलाडसे्त्रल्फया ही 
पळून येिाऱ्या गुलामाांसाठी 

सिुक्षिि जागा िादहली 
नव्हिी. म्हिून, टबमन 
कॅनडािील सेंट कॅथिीन 

शहिाि  गेली. तिथे तिला 
कुिी पकडू शकि नव्हिे, 
पिि दक्षिि भागाि पाठव ू

शकि नव्हिे.  

 ....भयुािी िेल्वे मागा 

भयुािी िेल्व ेबहुसांख्य 
गुलामाांना कॅनडाला 
नेऊ लागली. काही 
गुलाम मेस्त्रकसकोला 

गेले.  

न्यूयॉका  िे कॅनडा या मागाावि नायगिा 
धबधब्याजवळ गुलामाांना एक धोकादायक 

पूल पाि किावा लागि असे.    



1851 मध्ये हॅरियेट टबमन 
मेिीलँडला पििली.  

िू इथे काय 
कििेयस?  

िू माझा नविा आहेस, 
जॉन. मी िुला घिी पिि 

नेण्यासाठी आलेय.  

हेच माझां घि  
आहे, हॅरियेट. मी 
िुझ्यासोबि येिाि 

नाही.  
मी नवी 
पत्नी 

केलीय.  

िू मला आणि आपल्या 
लोकाांना धोका 

ददलायस. तनिोप घेिे, 
जॉन.  



टबमन पनु्हा उत्ति भागाि गेली. िी 
थॉमस गॅिेटच्या घिी थाांबली.  

इथे खूप लोक आहेि. 
त्याांना सिुक्षििपिे 
नेण्यासाठी कुिीििी 
नेितृ्व किायला हवां.  

मी मदि किेन 
त्याांना, थॉमस.  

आपि नककी पकडले 
जाऊ. मला पिि 

जायचांय.  

कुिीही पिि जायचां नाही. 
िुमच्याकड ेपढेु जायचां 
फ्रकां वा मिि पत्किायचां 
यालशवाय दसुिा पयााय 

नाही.   



ज्या गुलामाांना हॅरियेट टबमन पळवनू नेि असे, िे नेहमी भयग्रस्ि 
असि. अमेरिकेचा दक्षिि भाग िे कॅनडा हा प्रवास दीघा आणि कठीि 
होिा. गुलामाांनी सिुक्षििपिे पोहोचावे, स्विांत्र व्हावे यासाठी टबमनने 

शकय िे सगळे काही केले.  

हॅरियेट टबमन आणि तिच्यासोबि प्रवास कििािे गुलाम भयुािी 
िेल्वेमागााि अनेक स्थानकाांवि थाांबि. याांमध्ये, फ्रफलाडसे्त्रल्फया, 

अल्बानी, िोचेस्टि आणि बफेलो ही काही स्थानके होिी.  



गुलाम पळून जाि होिे, त्यामळेु 
त्याांचे मालक खपू नािाज झाले.  

त्याांनी टबमनला पकडून देिाऱ्याला 
40,000 डॉलिच ेबिीस जाहीि केले.  

ििीही हॅरियेट टबमनने आपले काम 
सरुूच ठेवले. तिने िि एकदा 

टे्रनमधूनही प्रवास केला. कुिी तिला 
पादहले असिे िि िी नककीच पकडली 

गेली असिी.  

मालकाांनी गुलामाांना वा त्याांना 
पळायला मदि कििाऱ्या 
लोकाांना पकडून देिाऱ्याांना 
बिीस जाहीि केले.   



जॉन ब्राउन हे गुलामगगिी प्रथेच ेकट्टि वविोधक होिे. िे टबमनला 
भेटण्यासाठी सेंट कॅथिीनला गेले. ब्राउन याांना टबमनच्या कामाबद्दल 

अगधक जािून घ्यायच ेहोिे. 

जनिल टबमन, िुम्ही 
या खांडािील सवााि 
चाांगली आणि शूि 
व्यक्तक्त आहाि.  

मेिीलँडच्या गुलामाांना स्विांत्र किायला टबमनने िब्बल 10 वर्षे आपला वेळ 
आणि पैसा खचा केला. तिने एकोिीसवेळा तिथे प्रवास करून िब्बल 300 

गुलामाांना मकु्त केले.  



गहृयुद्धादिम्यान हॅरियेट टबमनने 
देशाच्या लष्किासाठी काम केले. 
तिने मकु्त केलेले अनेक गुलामही 

लष्किाि भिी झाले.   

युद्धानांिि, टबमनने स्त्रियाांच्या 
हककाांसाठी काम केले. िी एक 

लोकवप्रय वक्ता होिी.  

1913 साली वयाच्या 91 व्या वर्षी 
मतृ्यू होईपयांि, हॅरियेट टबमन ववववध 
लोकाांच्या हककाांसाठी लढा देि िादहली.   समाप्त 



 कालक्रम 

  

1822 अिालमांटा िॉसचा जन्म मेिीलँडच्या डोचेस्टि प्राांिाि 
गुलामाच्या घिी झाला. 
1828 अिालमांटा एका वविकिाकड ेकाम करू लागली.  

1832 अिालमांटाला गोवि झाला. बिी झाल्यावि िी मोलकिीि 
आणि आया म्हिून काम करू लागली.  

1833 अिालमांटाने आपले नाव बदलनू हॅरियेट ठेवले. हॅरियेटला 
एका सपुिवायझिमळेु इजा झाली.  

1844  हॅरियेटने मकु्त असलेल्या जॉन टबमनशी लग्न केले.  

1849  हॅरियेट टबमनच ेमालक एडवडा ब्रोडसेचे तनधन झाले. 
टबमन मकु्त होण्यासाठी पळून फ्रफलाडसे्त्रल्फयाला गेली.  

तिथे िी गुलामगगिी प्रथेववरुद्ध असलेल्या ववल्यम स्टीलला 
भेटली.  

1850 टबमन भयुािी िेल्वचेी एक कां डकटि बनली.  

तिने आपली पुििी आणि तिच्या दोन मलुाांना स्विांत्र केले.  

1851 हॅरियेट टबमन, जॉन टबमनला उत्ति भागाि नेण्यासाठी 
डोचेस्टि प्राांिाि पििली. जॉनने पनुववावाह केल्यामळेु िो 
हॅरियेटसोबि गेला नाही.  

1852-1860 टबमनने भयुािी िेल्वेच ेकाम सरुू ठेवले.  

1861 मध्ये टबमनने गहृयुद्धादिम्यान देशाच्या लष्किासाठी 
काम केले.  

1913 हॅरियेट टबमनचे वयाच्या 91 व्या वर्षी तनधन झाले.  


